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Ľ. Letošták: Poľovnícke šper-
ky. Prvýkrát zmapovaná his-
tória i súčasnosť poľovníckych 
šperkov na území Slovenska. 
Farebné fotografie, nákresy, 
rady (formát A4, farebné ilu-
strácie 76 strán, tvrdá väzba).

I. Mráz: Horár Sever - Po-
ľovnícke poviedky z Lip - 
 tova 1.  diel. Pestré zážitky 
skúseného horára vyšperkova-
né liptovským nárečím a po-
ľovníckym slangom. Súbor po-
ľovných príbehov je prežiarený 
láskou k prírode a lovu (formát 
A5, 288 strán, tvrdá väzba).

I. Mráz: Horár Sever - Poľov-
nícke poviedky z Liptova 2.  
diel. Pokračovanie príhod ho-
rára Severa, ktorého súčasťou 
sú aj spomienky poľovníckeho 
kme ťa o poľovačkách po prvej 
svetovej vojne (formát A5, 240 
strán, tvrdá väzba).

I. Mráz: Horár Sever - Poľov-
nícke poviedky z Liptova 3.  
diel. Autor v knihe poľovníc-
kych poviedok s podtitulom 
„Lesy a hole Liptova“ nešet-
rí humorom a ponúka auten-
tické príbehy z lovu divej zve-
ri (formát A5, 288 strán, tvr-
dá väzba).

I. Mráz: Horár Sever - Poľov-
nícke poviedky z Liptova 8.  
diel. Liptovské poviedky s pod-
titulom „Spod ko rún svrčín“ 
obsahujú zbierku napínavých 
i komických príbehov, básní, 
aforizmov, ale  i vážne varova-
nia odborníka (formát A5, 224 
strán, tvrdá väzba).

I. Mráz: Horár Sever - Poľov-
nícke poviedky z Liptova 9.  
diel. Ďaľšia knižka poľovníc-
kych poviedok s podtitulom 
„Pytliak, čo nebol“ svedčí, že 
studnica autorovej inšpirácie 
ešte stále nevyschla... (formát 
A5, 272 strán, tvrdá väzba).

I. Mráz: Horár Sever - Poľov-
nícke poviedky z Liptova 10.  
diel. Desiate  pokračovanie po-
ľovníckych poviedok s podti-
tulom „Medzi trofejami“ nás 
opäť zavedie do čarokrásnych 
liptovských zákutí (formát A5, 
320 strán).

I. Mráz: Horár Sever - Poľov-
nícke poviedky z Liptova 11.  
diel. Ak chcete vedieť, ako sa 
skončil pokus o chov mufló-
nov na Liptove, nedajte si ujsť 
ďalšie farbisté rozprávanie ho-
rára Severa, tentoraz s pod-
titulom „Smrekov prebúdza-
nie“ (formát A5, 272 strán, tvr-
dá väzba).

I. Mráz: Horár Sever - Po-
ľovnícke poviedky z Liptova 
16.  diel. V tomto dieli s pod-
titulom „Revúcky cár“ sa autor 
zameral na prekrásne hory a 
lesy obklopujúce Liptovské Re-
vúce, Lúžnu a Liptovskú Osa-
du (formát A5, 240 strán, tvr-
dá väzba).

I. Mráz: Horár Sever - Po-
ľovnícke poviedky z Liptova 
17.diel: In memoriam  (for-
mát A5, 224 strán, tvrdá väz-
ba). Plodný autor už nerozší-
ri Poľovnícke poviedky z Lip-
tova o ďalší diel. Sedemnásty 
diel nám poslal len niekoľko 
mesiacov pred tým, ako zosnul 
uprostred milovaných liptov-
ských hôr. 

I. Mráz: Horár Sever - Vrúcna 
vášeň. Autor úspešných kníh 
poviedok o prírode, tentoraz v 
lyrickej podobe meditovania o 
najkrajšom vzťahu medzi mu-
žom a ženou. Bohato ilustro-
vané (formát A5, 176strán, tvr-
dá väzba).

J. Kráner: Kľukaté poľovnícke 
chodníky. Autentické poľov-
nícke zážitky od Jána Kránera 
podané vtipnou formou. Ilu-
strované (formát A5, 176 strán, 
mäkká väzba).

Alojz Drábek: Nože a iné 
chladné zbrane. Publikácia vo 
veľkom formáte s po drobnými 
ná kres mi a fotografiami sa za-
oberá najmä konštrukciou, ale 
aj históriou a použitím chlad-
ných zbraní - nožov, dýk, me-
čov, šabiel, kordov... (formát 
A4, 208 strán, tvrdá väzba).

Alojz Drábek: Poľovníci a po-
ľovnícke nože. Autor sa zame-
riava na vzťah poľovníkov k 
nožom, ich triedenie, výrobu a 
zberateľstvo (veľký formát A4, 
tvrdá väzba, nákresy farebná 
príloha, fotografie, 247 strán).

Alojz Drábek: Slovenské  
nožiarstvo (formát A4, tvrdá 
väzba, plnofarebná tlač, 272 
strán). Odborná publikácia ro-
zoberá vývoj slovenského no-
žiarstva od jeho počiatkov až 
po súčasných nožiarov, kto-
rých diela (krásne nože) ilu-
strujú stránky plnofarebnej 
knihy encyklopedického cha-
rakteru.

Ľ. Letošták, A. Krištof: Poľov-
nícke pasce v histórii lovu. 
Reprezentatívna publikácia vo 
veľkom formáte a tvrdej väz-
be obsahuje aj nákresy rôznych 
druhov pascí (formát A4, 109 
strán, tvrdá väzba).

I. Mráz: Horár Sever - Po-
ľovnícke poviedky z Liptova 
4.  diel. Zbierka poviedok s 
podtitulom „Po ľovníkova spo-
veď “ obsahuje autorove spo-
mienky, postrehy, úvahy a bás-
ne (formát A5, 288 strán, tvr-
dá väzba).

I. Mráz: Horár Sever - Poľov-
nícke poviedky z Liptova 5.  
diel. Piata časť príbehov ho-
rára Severa s podtitulom „Pyt-
liackymi prťami“ vyjadruje lás-
ku autora k prírode, zvieratám, 
no nielen k nim... (formát A5, 
240 strán, tvrdá väzba).

I. Mráz: Horár Sever - Poľov-
nícke poviedky z Liptova 6. 
diel. Aj šiesty diel poľovníc-
kych poviedok s podtitulom 
„Zo srdca hôr“ je podfarbe-
ný humorom a jemnou eroti-
kou (formát A5, 256 strán, tvr-
dá väzba).

I. Mráz: Horár Sever - Po-
ľovnícke poviedky z Lipto-
va 7.  diel. Siedmy diel ob-
ľúbených poľovníckych po- 
viedok s podtitulom „Z koso- 
drevia“ je okorenený humo-
rom, vtipmi a aforizmami (for-
mát A5, 272 strán, tvrdá väz-
ba).

I. Mráz: Horár Sever - Po-
ľovnícke poviedky z Liptova 
12.  diel. Dvanásty diel Horá-
ra Severa pod názvom „Sep-
tembrové zveromilovanie“, ob-
sahuje 80 poviedok. Ľudový ja-
zyk krátkych príbehov je pre-
špikovaný poľovníckymi vý-
razmi a okorenený humorom 
(for mát A5, 288 strán, tvrdá 
väzba).

I. Mráz: Horár Sever - Poľov-
nícke poviedky z Liptova 13.  
diel. Trinásty diel „Horára Se-
vera” pod názvom „Spod Pra-
šivej”, na ktorý už netrpezli-
vo čakali priaznivci poľovníc-
kych príbehov z liptovskej prí-
rody, obsahuje takmer osem-
desiat poviedok. (formát A5, 
288 strán, tvrdá väzba).

I. Mráz: Horár Sever - Poľov-
nícke poviedky z Liptova 14.  
diel. V štrnástom dieli s pod-
titulom „Z Ľubochnianskej do-
liny“ nás Horár Sever – Igor 
Mráz pro stredníctvom zábav-
ných príbehov zo života zveri 
a jej lovcov zoznámi s krásou 
a pozoruhodnosťami Ľuboch-
nianskej doliny (formát A5,  
272 trán, tvrdá väzba).

I. Mráz: Horár Sever - Poľov-
nícke poviedky z Liptova 15.  
diel. Poľovnícke príbehy s pod-
titulom „Borsučí kráľ “ z naj-
krajších zákutí nádhernej slo-
venskej prírody čitateľom s lás-
kou v srdci a s humorom v 
hrote ostrého pera vyrozprá-
va veľký znalec a milovník Lip-
tova (formát A5, 272 strán, tvr-
dá väzba).

J. Kráner: Pytliackymi prťami 
a loveckými chodníkmi (for-
mát A5, 264 strán, tvrdá väz-
ba) Pytliacke príbehy a zaují-
mavé zážitky spracoval skúse-
ný autor do 20 poviedok, kto-
ré však vyšli až po jeho smr-
ti. Uznávaní fotografi prírody 
ju ilustrovali tématicky ladený-
mi snímkami zveri (na 1 stranu 
textu pripadá 1 celostranná pl-
nofarebná fotografia).

P. Keľha: Z Krupinskej plani-
ny. Veselé i poučné príbehy z 
poľovačiek v okolí Krupiny, ale 
aj v Afrike, doplnené autentic-
kými fotografiami (formát A5, 
192 strán, mäkká väzba).

P. Fabian: Zverolekárové zá-
pisky. Humorné zážitky zo štú-
dia a najmä z veterinárnej pra-
xe, doplnené vtipnými ilustrá-
ciami (formát A5, 256 strán, 
mäkká väzba).

P. Fabian: Zverolekárové zá-
pisky 2. Autor nad viazal na 
úspešnú knihu poviedok, kto-
rá vyšla na konci milénia, a po-
núka čitateľovi príbehy zo svo-
jej veterinárnej praxe a z vý-
prav do Ázie a Južnej Ameri-
ky (formát A5, 320 strán, tvr-
dá väzba).
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S. Ch. McElroyová: Zvieratá 
ako liečitelia duše. Povied-
ky od známej milovníčky a 
ochrankyne zvierat o blízkych 
a úprimných vzťahoch ľudí a 
zvierat, ktoré človeku pomá-
hajú prekonať vážne problé-
my (formát A5, 272 strán, tvr-
dá väzba).

I. Janko: Na cestách. Zážit-
ky mladého novinára z cesto-
vania po blízkych i exotických 
krajinách čerpajú nielen z po-
hľadu, ale i vôní a chutí prvých 
stretnutí s ľuďmi rôznych náro-
dov. (formát A5, 255 strán, tvr-
dá väzba).

P. Fábry: Chlapčenský revír. 
Dvanásťročný chlapec Rasťo 
Dubaj žije svoje obyčajné dni 
medzi školou horou, rodinou, 
kamarátmi a zvieratkami. Stá-
va sa z neho ochranár. A raz 
musí zasiahnuť... (formát A5, 
112 strán, tvrdá väzba).

V. Motyčka: Vietor v Tatrách.  
Cieľom plnofarebnej publiká-
cie je informovať o priebehu 
katastrofálnej veternej smršti 
v Tatrách v roku 2004 a násled-
nej kalamitnej situá cii v slo-
venských veľhorách a sú časne 
iniciovať občiansku diskusiu 
na túto tému (formát A4, 128 
strán, tvrdá väzba).

KNIZNÝ KATALÓG
BELETRIE (OKTÓBER 2016)
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T. Krivjanský: Poľovnícke 
strelectvo.  V komplexnej prí-
ručke - v podstate streleckej 
encyklopédii - nájdete  napr.
opis rôznych druhov nábojov, 
poľovníckych zbraní, vznik, 
históriu a vývoj poľovnícke-
ho strelectva a strelníc, ale aj 
strelecké rekordy na Sloven-
sku (formát A4, 308 strán, tvr-
dá väzba).

V. Križan: Poľovníctvo  
v kocke. Kniha určená začia-
točníkom, ale aj pokročilým 
poľovníkom obsahuje prak-
tické rady, vedomosti a skú-
senosti dlhoročného poľovní-
ka (formát A4, 160 strán, tvr-
dá väzba).

V. Križan: Poľovníctvo ve  se- 
lo i vážne. V druhej časti Po-
ľovníckeho vademeca autor, 
poľovník a lesník telom i du-
šou, načrel do bohatých skúse-
ností a zábavnou formou opí-
sal svoje zážitky odohrávajú-
ce sa v lesnom i nelesnom pro-
stredí (formát A4, 160 strán, 
tvrdá väzba).

D. Venner: Poľovačka, moja 
láska „Táto kniha nie je ani 
slovník, ani encyklopédia, ani 
príručka v pravom zmysle slo-
va.“ Toľko citát z knihy fran-
cúzskeho spisovateľa a poľov-
níka, ktorá približuje poľovníc-
ku vášeň, pravdivé aj mytolo-
gické dejiny lovu (formát A5, 
tvrdá väzba, 544 strán).

M. ŠEBO, J. Ferenec: Čaroz-
renie. Nádherné celostrano-
vé snímky prírodných scené-
rií, zvierat, vtákov, stromov i 
rastlín Jozefa Fereneca harmo-
nicky zladené s veršami Mariá-
na Šeba tvoria hodnotné ume-
lecké dielka vyjadrujúce pocity 
a vnemy zvierat i ľudí bytostne 
spätých so slovenskou príro-
dou (plnofarebná tlač, formát 
A4, cca 192 strán, tvrdá väzba).

I. Kňaze: Potulky slovenskou 
prírodou. V reprezentatívnej 
plnofarebnej publikácii sa chce 
autor - známy fotograf, podeliť 
s čitateľmi o svoje zážitky a po-
city, o tie najkrajšie fotografie 
prežiarené láskou k slovenskej 
prírode a živočíchom (formát 
A4, 112 strán, tvrdá väzba).

I. Kňaze: Po medvedích sto-
pách. Medzi stovkami nádher-
ných fotografií v plnofarebnej 
monografii známeho fotogra-
fa prírody síce dominujú med-
vede, s obsahom krátkych po-
viedok však korešpondujú aj 
prekrásne snímky ďalších zvie-
rat, vtákov, hmyzu, rastlín, ako 
aj zábery čarovných scenérií 
(formát A4, 192 strán, tvrdá 
väzba).

I. Kňaze: V Slovenských re-
víroch Plodný autor pripravil 
ďalšiu plnofarebnú fotografic-
kú monografiu. Príbehy zanie-
teného fotografa – poľovníka 
bez zbrane ilustrované množ-
stvom nádherných fotografií 
približujú čitateľovi krásy slo-
venských poľovných revírov 
(formát A4, plnofarebná tlač, 
tvrdá väzba, cca 200 strán).

I. Kňaze: Posliedky za rysom.
Ďalšia plnofarebná monogra-
fia významného slovenského 
fotografa prírody a spisovateľa 
Ivana Kňazeho zapadá do série 
diel, ktoré vydal v posledných 
rokoch. Po medveďovi a vlkovi 
sa autor venuje ďalšej z našich 
veľkých šeliem – rysovi ostrovi-
dovi (formát A4, cca 224 strán, 
tvrdá väzba). 

I. Kňaze: Svadobné tance 
vodných vtákov (Atlas slo-
venských vodných vtákov).  
Úspešný fotograf prírody a or-
nitológ v tejto monografii nad-
väzuje na publikáciu So spe-
vom na vtáčiu svadbu – po At-
lase slovenských spevavcov pri-
pravil aj plnofarebný Atlas slo-
venských vodných vtákov. Vyj-
de koncom roka 2016 (formát 
A4, cca 300 strán, tvrdá väzba). 

J. Zajac: Plemená poľovných 
psov. Bohato ilustrovaná čier-
nobiela publikácia s farebnou 
prílohou obsahuje informácie 
o všet kých plemenách poľov-
ných psov uznávaných Medzi-
národnou kynologickou fede-
ráciou – FCI a príslušné skú-
šobné poriadky (formát A4, 
232 strán, tvrdá väzba).

J. Zajac: Plemená pracovných 
psov. Bohato ilustrovaná pl-
nofarebná publikácia obsahuje 
informácie o všet kých pleme-
nách pracovných psov uznáva-
ných Medzinárodnou kynolo-
gickou federáciou – FCI, resp. 
ďalšími kynologickými klub-
mi (formát A4, 208 strán, tvr-
dá väzba).

M. Ľudmová: Ošetrovanie a 
výcvik koňa.  Autorka plno-
farebnej publikácie prezentu-
je ošetrovanie a výcvik koňa 
v duchu tradičnej jazdeckej 
školy založenej na jazdeckom 
bontóne a úcte ku koňom. 
Nádherné fotografie tvoriace 
takmer 50% publikácie potešia 
dušu každého milovníka koní a 
jazdenia (formát A4, 163 strán, 
tvrdá väzba).

T. Krivjanský: Sokoliarstvo - 
1. diel: História sokoliarstva. 
Bohato ilustrovaná plnofareb-
ná publikácia s audio vizuálnou 
prílohou na CD komentuje 
vznik, vývoj a renesanciu soko-
liarstva vo svete i na Slovensku 
a jeho vplyv na hospodárstvo, 
politiku a umenie (formát A4, 
208 strán, tvrdá väzba).

T. Krivjanský: Sokoliarstvo – 
2. diel: Naše dravce a sovy 
Druhý diel „Sokoliarstva“, kto-
rú autor nazval „Naše dravce 
a sovy“, má vďaka takmer ti-
sícke nádherných fotografií ilu-
strujúcich popis a sokoliarske 
využitie našich dravcov a sov 
charakter reprezentatívnej fo-
tografickej monografie (formát 
A4, 336 strán, tvrdá väzba).

J. Hikl: Z vrchov a dolín. Au-
tor sa v tejto knihe poľovníc-
kych poviedok chce s čitateľmi 
podeliť o svoje príhody a zá-
žitky, o emócie šťastia, radosti 
a pohody, ale aj zmätku a žia-
ľu, ktoré v lone prírody precí-
til (formát A5, 224 strán, tvr-
dá väzba).

Egon Gočár: Zelené zápisky  
z poľovníckych chodníčkov 
2. diel (formát A4, tvrdá väzba, 
208 strán, plnofarebná tlač). 
Doc. MUDr. Egon Gočár, CSc. 
predkladá poľovníckej verej-
nosti a  všetkým milovníkom 
prírody druhý diel „Zelených 
zápiskov z poľovníckych chod-
níkov“, v  ktorom tematicky 
i  chronologicky nadväzuje na 
svoju úspešnú prvotinu. 

František Vasek, Ján Kulich, 
Ľubomír Mesároš: STRELEC-
KÝ ŠPORT NA SLOVENSKU 
A DESAŤ SAMOSTATNÝCH 
KROKOV SSZ. Rozvoj, výsled-
ky a úspechy slovenského stre-
leckého športu od roku 1945 
až po rok 2002 (formát A4, tvr-
dá väzba, 223 strán).

František Vasek: OBDOBIE 
ÚSPECHOV (Slovenský stre-
lecký šport 2001-2012). Kro-
nika úspechov slovenského 
streleckého športu od začiat-
ku nového milénia až do OH 
v Londýne ilustrovaná fareb-
nými fotografiami (formát A4, 
plnofarebná tlač, tvrdá väzba, 
400 strán). 

K. Modick: Šeď Karolín. Pát-
ranie po pôvode tajomného 
obrazu zavedie maliara a his-
torika umenia až na atoly v Ti-
chomorí, kde sa robia skúšky 
implozivných zbraní. Triler s 
detektívnym pozadím (formát 
A5, 368 strán, tvrdá väzba).

Ľ. Knoth: Poľovnícke prí behy 
spod Čechrenice. Poľovnícke 
príbehy  z nádherných zákutí 
Lúčanskej Malej Fatry čitateľo-
vi ponúka zanietený poľovník 
a milovník prírody (formát A5, 
208 strán, tvrdá väzba).

Ľ. Knoth: Poľovnícke prí-
behy spod Čechrenice 2. 
Všetci, ktorých oslovila prvá 
časť príbehov spod Čechreni-
ce iste privítajú ďalšie poľov-
nícke poviedky z tohto krásne-
ho kúta Slovenska (formát A5, 
208 strán, tvrdá väzba).

J. Ferenec: Skvosty slovenskej 
prírody. Reprezentatívna pl-
nofarebná fotografická mono-
grafia čitateľovi približuje krá-
su lesnej zveri na pozadí nád-
hernej slovenskej prírody oča-
mi uznávaného fotografa Jo-
zefa Fereneca (formát A4, 224 
strán, tvrdá väzba).

J. Ferenec: Lovci s pasom. 
Známy fotograf vybral množ-
stvo plnofarebných fotografií, 
aby nimi ilustroval humorné 
príbehy, ktoré rozprávajú po-
ľovnícki sprievodcovia zahra-
ničných poplatkových lovcov, 
ktorí dodnes brázdia naše hory 
pri love zveri (formát B5, 160 
strán, tvrdá väzba).

I. Kňaze: Radosť z pozorova-
nia hmyzu. Takmer 800 plno-
farebných snímok hmyzu (so 
slovenským i latinským odbor-
ným názvoslovím) ilustruje zá-
žitky, pocity a vnemy uznáva-
ného fotografa prírody (formát 
A4, plnofarebná tlač, tvrdá väz-
ba, 248 strán).

I. Kňaze: Po vlčích chodní-
koch. Plodný autor zdoku-
mentoval bohaté zážitky po-
čas potuliek po vlčích chodní-
koch nielen perom, ale najmä 
stovkami plnoferebných fo-
tografií zo slovenskej prírody. 
(formát A4, plnofarebná tlač, 
tvrdá väzba, 208 strán).

I. Kňaze: Pieseň jeleňov. Foto-
graf prírody a spisovateľ sa ten-
toraz zameral na kráľa sloven-
ských lesov - teda jeleňa, no 
nezabudol ani na jeho nežné 
dlhouché družky. Bohaté zá-
žitky spracoval do poviedkovej 
podoby a ilustroval ich stov-
kami plnofarebných fotografií. 
(formát A4, plnofarebná tlač, 
tvrdá väzba, 226 strán).

I. Kňaze: So spevom na vtáčiu 
svadbu – Atlas slovenských 
spevavcov.  Výborný fotograf 
a amatérsky ornitológ spraco-
val svoje zážitky z výprav za 
slovenskými spevavcami do 
bohato ilustrovanej encyklo-
pedickej publikácie, resp. atla-
su všetkých spevavcov hniez-
diacich na našom území  (for-
mát A4, cca 304 strán, tvr-
dá väzba). 

J. Zajac: Spoločenské psy, te-
riéry a chrty.  (formát A4, 240 
strán, tvrdá väzba, plnofareb-
ná tlač). Kým v prvých dvoch 
publikáciách sa autor zaobe-
ral poľovnými a pracovnými 
psami, v tretej sa venuje spo-
ločenským plemenám (vráta-
ne chrtov a teriérov), čím ucelil 
svoje dielo, lebo popísal všetky 
medzinárodne uznávané ple-
mená psov.

J. Zajac: Poľovné psy.  (for-
mát A4, 256 strán, tvrdá väz-
ba, plnofarebná tlač). Autor sa 
rozhodol doplniť (najmä pl-
nofarebnými fotografiami) a 
aktualizovať čitateľsky úspeš-
nú publikáciu „Plemená poľov-
ných psov“.

J. Zajac: PSY – Kynologic-
ký náučný slovník. Uznávaný 
kynológ spracoval prvý kom-
plexný kynologický slovník na 
Slovensku, v ktorom abeced-
ne zoradil 2300 hesiel týkajú-
cich sa kynológie, ku každému 
uviedol charakteristiku jednot-
livých plemien, resp. definíciu 
a popis odborných termínov. 
(väčší formát B5, cca 448 strán, 
tvrdá väzba, plnofarebná tlač). 

Kniha Svet morčiat (K. Raš-
ma nová a D. Vítková) vás pre-
vedie každodennou starostli-
vosťou o tohto domáceho mi-
láčika: od výberu klietky a kr-
miva cez privykanie, správanie 
a povahu až po rozmnožova-
nie, choroby a ich liečbu. Text 
je bohato ilustrovaný plnofa-
rebnými fotografiami (formát 
A4, 136 strán, tvrdá väzba).

J. Hikl: Poľovnícke zážitky 
Pravého poľovníka nemotivu-
jú rekordné trofeje či divina. 
Do lesa sa vracia kvôli neza-
budnuteľným zážitkom, čas  to 
zmiešaným pocitom, trblieta-
vým okamihom, keď sa cíti na-
ozaj šťastný (formát A5, 208 
strán, tvrdá väzba).

J. Hikl: Poľovnými revírmi 
(formát A5, 208 strán, tvrdá 
väzba). Autor sa vo svojich po-
viedkach snažil aspoň nazna-
čiť to zvláštne vyžarovanie prí-
rody, ktoré robí každý poľovný 
revír krásnym v očiach vníma-
vého poľovníka, lebo neexis-
tujú zlé, ale len odlišné revíry.

J. Hikl: Z poľovníckých pose-
dov (formát A5, 208 strán, tvr-
dá väzba). Podľa autora naj-
krajší pohľad na svet ponúka 
poľovnícky posed. Nádherná 
príroda, nezabudnuteľné zá-
žitky a pozorovania ho inšpi-
rovali pri tvorbe, a preto po-
slednú knihu poviedok nazval  
„Z POĽOVNÍCKYCH POSE-
DOV“.

Egon Gočár: Zelené zápisky 
z poľovníckych chodníčkov 
1.diel (formát A4, tvrdá väz-
ba, 192 strán). Náruživý poľov-
ník a uznávaný lekár spracoval 
svoje poľovnícke denníky a bo-
hatý fotografický archív, aby sa 
s čitateľmi podelil o príbehy a 
zážitky počas dlhého poľovníc-
keho života.

POĽOVNÝMI
REVÍRMI

Jozef 
Hikl

PLEMENÁ 
PRACOVNÝCH  PSOVJán 
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J. Womack: Zabudnime na 
budúcnosť. Napínavý súboj 
moskovských mafií a k tomu 
ťažké rozhodovanie medzi že-
nou a milenkou. Vzrušujúci tri-
ler (formát A5, 384 strán, tvr-
dá väzba).

W. J. Egli: Volanie vlka. Dob-
rodružný román zo Skalnatých 
hôr. Mladý In dián zachraňuje 
postrelenú vlčicu (formát A5, 
192 strán, tvrdá väzba).

W. J. Egli: Studený oheň. 
Vzrušujúci príbeh z prostredia 
súťaží psích záprahov. Cieľom 
hlavného hrdinu však nie je ani 
tak vyhrať, ako zahasiť stude-
ný oheň − nepriateľstvo medzi 
belochmi a In diánmi (formát 
A5, 208 strán , tvrdá väzba).

J. London: Zákon života a iné 
poviedky. Vo výbere poviedok 
geniálny autor uplatnil dôver-
nú znalosť prostredia a cha-
rakterov postáv formovaných 
tvrdými prírodnými podmien-
kami Aljašky (formát A5, 336 
strán, tvrdá väzba).

K. May: V balkánskych rokli-
nách. Štvrtý diel sextalógie „V 
balkánskych roklinách“. Kara 
ben Nemsi (na amerických 
prériách známy pod menom 
Old Shaterhand) a hadži Halef 
Omar prenasledujú zlodejov a 
vrahov v balkánskych horách a 
roklinách (formát A5, cca 368 
strán, tvrdá väzba).

K. May: V zemi škipetarov.
V piatom diele sextalógie na-
zvanom „V zemi škipetárov“ 
sa Kara ben Nemsi a hadži Ha-
lef Omar pri prenasledovaní 
uprchlíkov ocitli v krajine kto-
rú ovládajú zbojníci nazývaný 
škipetarovia. Vyjde začiatkom 
roka 2017 (formát A5, cca 350 
strán, tvrdá väzba).

K. May: Žut. 
V šiestom diele sextalógie na-
zvanom „Žut“ sa Kara ben 
Nemsi a hadži Halef Omar vy-
sporiadajú s tajomným vod-
com škipetarov, ktorý vystu-
puje pod menom Žut. Vyjde 
v priebehu roka 2017 (formát 
A5, cca 350 strán, tvrdá väzba).

K. May: Lovci ľudí. Dob-
rodružstvá slávneho Kara ben 
Nemsiho v Afrike. Prvý diel tri-
lógie nazvanej V krajine Mah-
dího z pera Karla Maya. Prvý-
krát v slovenčine. Ilustrova-
né (formát A5, 272 strán, tvr-
dá väzba).

K. May: Knieža bledých tvárí 
I. diel. Tučný Sam sa túla Ame-
rikou so svojimi priateľmi Ji-
mom a Timom. Na svojich po-
tulkách stretne Oskara Stein-
bacha a indiánskeho náčelníka 
Silnú ruku. Spolu nezištne po-
máhajú ohrozeným obyvate-
ľom divokého západu (formát 
A5, 304 strán, tvrdá väzba).

K. May: Knieža bledých tvárí 
II. diel. Steinbach, z ktorého sa 
vykľuje jeden z najpovestnej-
ších zálesákov známy pod me-
nom Knieža bledých tvárí, pre-
nasleduje únoscov, ktorí sa na 
úteku spoja s indiánmi kmeňa 
Papago (formát A5, 320, strán, 
tvrdá väzba).

K. May: Knieža bledých tvárí 
III. diel. Pátranie po posled-
ných členoch rodiny von Ad-
lerhorst privedie Sama a Ste-
inbacha na brehy Bajkalské-
ho jazera. Príbeh lásky, zrady 
a pomsty sa uzavrie v podze-
mí tajomného hradu v Nemec-
ku (formát A5, 320 strán, tvr-
dá väzba).

J. F. Cooper: Lovec jeleňov. 
Príbeh z vojny medzi Francúz-
mi a Indiánmi známy aj z fil-
mového spracovania (Čingač-
guk − Veľký had) z pera klasi-
ka svetovej literatúry. Ilustro-
vané (formát A5, 320 strán, tvr-
dá väzba).

P. Howard: Traja mušketieri 
na prekliatom pobreží. Traja 
kamaráti na ceste za rýdzo zišt-
nými cieľmi zažívajú krkolom-
né situácie, z ktorých sa do-
stávajú iba vďaka prešibanosti 
a vtipu (formát A5, 240 strán, 
tvrdá väzba).

P. Howard: Traja mušketieri 
v afrike. Traja kamaráti pomá-
hajú krásnej Ivone nájsť jej bra-
ta. Pri prekvapujúcom riešení 
prekérnych situácií prejavia na-
ozajstnú rytierskosť, ale aj  dô-
vtip a humor (formát A5, 240 
strán, tvrdá väzba).

Šepot koní - Najkrajšie prí-
behy o koňoch. Precítené prí-
behy o láske ku koňom a váš-
nivom jazdení oslovia nielen 
deti, ale aj dospelých čitate-
ľov (formát A5, 128 strán, tvr-
dá väzba).

F. Reichenstetterová: Je nás 
päť. O veselé príhody v rodi-
ne s piatimi deťmi a niekoľký-
mi zvieratami nikdy nie je nú-
dza. Ilustrované (formát A5, 
128 strán, tvrdá väzba).

C.B. Lessmann: Kamošky 5. 
Hľadá sa superstar. Filip na-
vrhne dievčatám, aby sa pri-
hlásili na spevácku súťaž, Jaz-
mína je absolútne proti. Ale 
Magda a Laura sú priam nad-
šené...  (formát A5, 176 strán, 
tvrdá väzba).

C. B. Lessmann: Kamošky 6. 
Roztržka. Z penziónu sa vy-
tratila radosť a porozumenie! 
Laura, Jazmína i Magda sa sta-
rajú už len samy o seba. Magda 
sa pochytí z Lili a FIlip sa ne-
šťastne zamiluje... (formát A5, 
160 strán, tvrdá väzba).

C. B. Lessmann: Kamošky 
7. Čarovné dospievanie Fi-
lip opúšťa svoje zverenkyne! 
Dievčatá netušia, čo si v ma-
turitnom roku bez neho poč-
nú. Život však ide ďalej – Lau-
ra si nájde kapelu, Magda ob-
javí a rozvíja výnimočný ta-
lent a Jazmína nadväzuje nový 
vzťah... (formát A5, 192 strán, 
tvrdá väzba).

C. B. Lessmann: Kamošky 8. 
Citové úlety a zakopnutia Ka-
mošky to opäť roztočili! Laura 
má problémy zvládnuť úspech 
v kapele, Magda si toho zobra-
la na rohy priveľa – snaží sa stí-
hať štúdium, prácu, autoškolu 
i dvoch vážnych nápadníkov a 
Jazmína sa proti svojej vôli sta-
ne kráľovnou plesu (formát A5, 
tvrdá väzba, 192 strán).

J. Conrad: Černoch z lode 
Narcissus; Tajfún. Dve po-
viedky anglického spisovateľa 
poľského pôvodu plné prekrás-
nych metafor. V centre ich po-
zornosti sú medziľudské vzťa-
hy, ktoré sa vyhrocujú v izo-
lácii na lodi uprostred oceá-
nu (formát A5, 272 strán, tvr-
dá väzba).

K. May: Púšťou.  Prvý diel 
sextalógie „V tieni padišaha“.  
Kara ben Nemsi s verným Ha-
lefom na dobrodružných ces-
tách Arábiou a Mezopotámiou 
prenasledujú vrahov, navštívia 
Mekku, zúčastnia sa kmeňovej 
vojny a pomôžu mierumilov-
ným Jezidom.

K. May: Cez divý Kurdistan. 
Druhý diel sextalógie „V tie-
ni padišaha“. Dobrodružný ro-
mán od slávneho autora pote-
ší mladých i starších čitateľov 
opisom dobrodružstiev Kara 
ben Nemsiho a jeho verného 
sluhu Halefa Omara v divo-
kom Kurdistane (formát A5, 
368 strán, tvrdá väzba).

K. May: Z Bagdadu do Istan-
bulu. Tretí diel sextalógie „V 
tieni padišaha“. Kara ben Nem-
si (na amerických prériách zná-
my pod menom Old Shater-
hand) pri cestách po Tureckej 
ríši bojuje proti bande vrahov 
a zlodejov, ktorá sídli v Istan-
bule, ale trestné činy pách po 
celej ríši (formát A5, cca 400 
strán, tvrdá väzba).

K. May: Mahdí. V druhom die-
le trilógie Kara ben Nemsi po-
kračuje v nebezpečnom pát-
raní po lovcoch otrokov na 
ceste do Sudánu. Ilustrova-
né (formát A5, 368 strán, tvr-
dá väzba).

K. May: V Sudáne. Kara ben 
Nemsi s priateľom sa v Sudáne 
dostáva do nebezpečenstiev, 
z ktorých vyviazne len vďaka 
svojej šikovnosti. Putovanie za 
lovcami otrokov ich napokon 
zavedie do Kurdistanu (formát 
A5, 288 strán, tvrdá väzba).

K. May: Derviš. V prvej knihe z 
cyklu V troch častiach sveta sa 
hlavný hrdina pokúša pomôcť 
istému Angličanovi oslobodiť 
z harému očarujúcu ženu. Ich 
zámer však ustavične kazí zá-
kerný derviš (formát A5, 400 
strán, tvrdá väzba).

K. May: Kráľovná púšte. 
Druhý diel pentalógie s názvom  
V troch častiach sveta, zavedie 
čitateľa do africkej púšte me-
dzi kmene Salláhov a Suefov, v 
ktorej Steinbach a jeho druho-
via prežijú rôzne dobrodruž-
stvá (formát A5, 320 strán, tvr-
dá väzba).

J. F. Cooper: Stopár. Dielo ve-
likána svetovej literatúry patrí 
do dobrodružnej pentalógie, 
ktorú do jedného celku voľ-
ne spája postava bieleho lov-
ca Natta Bumppa  nazývaného 
Stopár (formát A5, 272 strán, 
tvrdá väzba).

Walter Scott: Talizman. V slo-
venčine doteraz nepublikova-
né dielo klasika svetovej litera-
túry je situované do Palestíny 
v čase križiackej výpravy pod 
velením Richarda Levie srdce. 
Historický román, ktorý oslo-
ví všetky generácie, sme vyda-
li v tvrdej väzbe vo formáte A5 
(320 strán).

W. Ward: Jesse James a jeho 
pomsta. Najslávnejší lupič Di-
vokého západu prekabáti vod-
cu bielych baretov a pomstí sa 
za zradu (formát A5, 192 strán, 
tvrdá väzba).

W. Ward: Jesse James a sto-
tisícdolárová lúpež. Jesse Ja-
mes sa zapletie do prepadnu-
tia vlaku, pri ktorom úradní-
ka železničnej spoločnosti do-
nútili olúpiť vlastnú spoloč-
nosť (formát A5, 208 strán, tvr-
dá väzba).

C. B. Lessmann: Kamošky. 
Pevné priateľstvá, krehké 
vzťahy. Tri dievčatá si v pen-
zióne pre problémovú mládež 
samy hospodária, dodržiavajú 
i porušujú pravidlá a formujú 
si vzájomné vzťahy (formát A5, 
160 strán, tvrdá väzba).

C. B. Lessmann: Kamošky 2. 
Bláznivá puberta. Nečakaná 
návšteva znamená pre tri pria-
teľky veľké riziko. Ako sa mu 
vyhnúť, aby sa nedostali späť 
do polepšovne? (formát A5, 
160 strán, tvrdá väzba).

C. B. Lessmann: Kamošky 3. 
Srdcové záležitosti. Vychová-
vateľa Filipa majú navštíviť ro-
dičia, ktorí veľmi túžia spoznať 
synovu snúbenicu. Kamošky 
mu musia pomôcť...   (formát 
A5, 160 strán, tvrdá väzba).

C. B. Lessmann: Kamošky 4. 
Rozruch v penzióne. Laura, 
Jazmína a Magda majú dostať 
novú spolubývajúcu. Jej prí-
chod však znamená, že jedna z 
kamošiek musí odísť... (formát 
A5, 144 strán, tvrdá väzba).
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C. B. Lessmann: Kamošky 9. 
Pekelne zamilované, bož-
sky zmätené Jazmína si pripa-
dá ako Popoluška. Nielenže si 
nemá čo obliecť, ale ako jediná 
sa pripravuje na maturitu. Lau-
ra sa učiť nemá kedy, lebo jej 
kapela je v kurze. No a Magda-
léna sa asi zamilovala... (formát 
A5, tvrdá väzba, 184 strán).

Ľ. Šinalová-Kopecká: Ja-
hodníček. Rozprávky o  
vílach, škriatkoch, zvieratkách, 
kvietkoch, princez nách, ale aj 
obyčajných deťoch. Prekrás-
ne ilustrované (formát A4, 112 
strán, tvrdá väzba).

K. Gillerová: Moja kamarát-
ka knižka. Krásne ilustrova-
ná knižka, v ktorej si najmen-
ší môžu nielen čítať, ale pria-
mo na jej stránky kresliť a pí-
sať (formát A4, 96 strán, tvr-
dá väzba).

J. Press: Pelendreková ban-
da - Akcia žltý drak. Školá-
ci milujúci „pelendreky“ vy-
tvoria detektívnu kance-
láriu. Šéfom je majiteľ ob-
chodu s cukrovinkami. Rie - 
šenie kurióznych prípadov je 
skryté v kresbách (formát A5, 
128 strán, tvrdá väzba).

V. Ryšavá: Z ježkovej kapsič-
ky. Ilustrované rozprávky 
úspešnej detskej autorky sa 
zväčša krútia okolo zvierat. 
Deti spoznávajú „električkové 
chrobáčiky“, morské príšerky, 
lietajúcu myšku... Knižka na-
pomáha deťom porozumieť  
prírode i sebe (formát A4, 76 
strán, tvrdá väzba).

V. Ryšavá: Svetlá hus. Fan-
tazijná rozprávka známej det-
skej autorky vyjadrujúca túžbu 
po návrate k prírode a ľudovej 
tvorbe, skrátka k tradíciám. Dej 
dotvárajú prekrásne ilustrácie 
výtvarníka P. Cpina (formát A4, 
84 strán, tvrdá väzba).

M. Saniga: Rozprávky praba-
bičky prírody. Autor bytost-
ne zrastený s prírodou sa chce 
vo svojich rozprávkach podeliť 
s deťmi o vlastné zážitky a po-
znatky o zvieratkách (formát 
A4, 160 strán, tvrdá väzba).

M. Saniga: Rozprávky spod 
Čierneho kameňa. Autor v 
bohato  ilustrovaných rozpráv-
kach odpovedá na otázky detí 
o živote zvierat, vtáctva i kve-
tenstva v jednej z najkrajších 
dolín Veľkej Fatry (formát A4, 
176 strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Maľované leto. 
Príbehy školákov, ktorí preží-
vajú leto u starých rodičov na 
dedine. Tu Adam spozná no-
vých kamarátov a nezbedníci 
nemajú o dobrodružstvá núd-
zu (formát A4, 104 strán, tvr-
dá väzba).

I. M. Chovan: Deti Tatrany. 
Magdalénka zabráni vyťať sta-
rú lipu, a tým zachráni život li-
povej víle, ktorá jej za odme-
nu pomáha poznávať a chrániť 
prírodu, zvieratá a rastliny, ale 
aj ľudí (formát A4, 124 strán, 
tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Čarovné topán-
ky - rozprávky zo sveta. Zbier-
ka krásne ilustrovaných roz-
právok z rôznych kútov sve-
ta (formát A4, 152 strán, tvrdá 
väzba, plnofarebná tlač).

I. M. Chovan: Ružový grúň. 
Zbierka ľudových povestí, bá-
jok a povedačiek z dolného 
Liptova čitateľovi priblíži mi-
nulosť najkrajšieho kúta Slo-
venska (formát A4, 180 strán, 
tvrdá väzba).

Hans Christian Andersen: 
Iduškine kvety.  Keď najzná-
mejší dánsky spisovateľ cesto-
val v r. 1840-1841 po Bratisla-
ve, stretol dievčatko s kyticou 
ruží, pripomenulo mu Idušku 
z jeho rozprávky. Práve Ander-
senov príbeh inšpiroval Jána 
Vrabca na vytvorenie krásnych 
ilustrácií (formát A4, 32 strán, 
tvrdá väzba).

Ján Vrabec: Popoluška.  Po-
poluškin príbeh stvárnený do 
priťažlivej podoby s krásnymi 
ilustráciami a výstižným tex-
tom. Zaujímavý je nerovný ob-
rys  tejto brožúry a 2 strany 
omaľovaniek. (formát A4, 30 
strán, tvrdá väzba).

Štefan Debnár: Rozprávky z 
lesa. Túto zaujímavú knižku s 
30 rozprávkami autor venoval 
súrodencom, ktorí žijú v ky-
suckých lesoch a milujú prí-
rodu a zvieratká, ale i ostat-
ným deťom, ktoré také šťastie 
nemajú.Bohato ilustrovaná Já-
nom Vrabcom. (formát A4, 30 
strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: PRIBINA - MEČ 
A KRÍŽ (formát A5, 296 strán, 
tvrdá väzba) Bohato ilustro-
vaný (24 stranová farebná prí-
loha) príbeh jedného z naj-
významnejších Slovákov v de-
jinách, prvého historicky po-
tvrdeného slovenského vlád-
cu, staviteľa miest a chrámov a 
tvorcu slovenských i stredoeu-
rópskych dejín.

H. Turtledove: Cisárska légia. 
Fantasy román o rímskych le-
gionároch, ktorí sa dostanú do 
ríše kúziel a mágie – Videsso-
su (formát A5, 368 strán, mäk-
ká väzba).

H. Turtledove: Videssoská lé-
gia. Ďalšie osudy Rimanov vo 
Videssoskom cisárstve oslovia 
priaznivcov historickej fantasy 
a Harryho Turtledova (formát 
A5, 480 strán, mäkká väzba).

A. Sheenard: Hľadanie meča. 
Dobrodružný príbeh odohrá-
vajúci sa koncom tretieho ti-
sícročia nášho letopočtu v tra-
dicionalistickom čínskom spo-
ločenstve ovládanom mágiou, 
duchmi a démonmi (formát 
A5, 544 strán, tvrdá väzba).

A. Pavelková: Piesok vo vet-
re. Prvý slovenský fantasy ro-
mán obsahuje legendu o boji 
právoplatného následníka tró-
nu a o jeho láske ku krásnej 
liečiteľke s magickými schop-
nosťami (formát A5, 286 strán, 
mäkká väzba).

J. Press: Pelendreková banda 
- Operácia zlaté žezlo. Pátra-
nie malých detektívov pokra-
čuje. Pomôžu im kreslené ob-
rázky nájsť páchateľov a roz-
lúsknuť zá hady? (formát A5, 
128 strán, tvrdá väzba).

W. a H. Hohlbein: Dračie 
údolie. Rebeku rodičia pošlú 
napriek jej odporu do interná-
tu s nezvyčajným názvom Dra-
čie údolie. Rebeka však čosko-
ro zistí, že starý zámok je plný 
záhadných bytostí a udalostí. 
Fantasy (formát A5, 176 strán, 
tvrdá väzba.

W. a H. Hohlbein: Ríša bájne-
ho mesiaca. Kimova sestrička 
leží v bezvedomí na nemocnič-
nom lôžku. Starý mág Themis-
tokles Kimovi tvrdí, že ju za-
chráni, ak pôjde do Ríše bájne-
ho mesiaca, kde Boraas väzní 
jej dušu (formát A5, 352 strán, 
tvrdá väzba).

Mili Poupě: Vianočné želanie 
Rozprávky pre tých najmen-
ších o vianociach, princeznách, 
drakoch a čarodejniciach bo-
hato ilustrované veľkým množ-
stvom plnofarebných kresieb 
(formát A4, plnofarebná tlač, 
92 strán, tvrdá väzba).

M. Saniga: Rozprávky z Kon-
valinkového údolia. Najmenší 
čitatelia si v  ilustrovanej knižke 
môžu vymaľovať rozprávkové 
bytosti, ktoré vďaka láske k prí-
rode víťazia nad zlom (formát 
A4, 76 strán, mäkká väzba).

I. M. Chovan: Terezkin koší-
ček. Terezka sa v ilustrovaných 
príbehoch teší z narodenia ses-
tričky, z výletov do prírody a zo 
stretnutí s kamarátmi. Zároveň 
získava cenné skúsenosti a ve-
domosti (formát A4, 80 strán, 
tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Kvietkovníčko-
via. Kvietkovníčkovia - malé 
bytosti žijúce v izbových kve-
toch môžu vidieť len dobré 
deti. Kamarátia sa s Kvetkou, 
ktorej vždy dobre poradia, po-
tešia ju, ale aj poučia (formát 
A4, 88 strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Stromovníčko-
via. Uznávaný detský autor v 
plnofarebnej, bohato ilustrova-
nej publikácii vyrozprával prí-
behy stromovníčkov – prírod-
ných bytostí, ktoré sa okrem 
vlastných stromov starajú aj 
o kvety, vtáčiky, zvieratká a 
ďalších obyvateľov mestského 
parku (formát A4, 120 strán, 
tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Sokolčianska 
mladucha. Kniha povestí z 
horného a stredného Liptova 
nadväzuje na publikáciu Ružo-
vý grúň. Mottom Sokolčianskej 
mladuchy je tatranský horec – 
symbol spravodlivosti (formát 
A4, 160 strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Strážcovia hôr. 
Povesti a príbehy viažuce sa 
k najkrajším slovenským vr-
chom naplnia čitateľa hrdos-
ťou na našu krásnu vlasť s bo-
hatou históriou (formát A4, 
152 strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Liptovské 
čriepky  (formát A5, 256 strán, 
tvrdá väzba). Autor spracoval 
najkrajšie liptovské legendy a 
povesti do ucelenej, pekne ilu-
strovanej publikácie.

I. M. Chovan: Z orechovej 
škrupinky. Vlašský orech skrý-
va v sebe zaujímavé príbehy, 
ktoré si deti môžu prečítať v 
tejto knižke a zároveň poznať 
vlastné telo (formát A4, 148 
strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Dedičstvo At-
lantídy. Plodný autor nadvia-
zal na Platónovú legendu o zá-
niku Atlandídy a tvorivo roz-
pracoval príbehy dedičov po 
národoch potopeného konti-
nentu (formát A5, 272 strán, 
tvrdá väzba).

W. Hohlbein: Protivník. Na-
pínavý triler od klasika sveto-
vej sci-fi a fantasy, v ktorom 
sa súčasnosť mieša s fantastic-
kou až hororovou víziou bu-
dúcnosti (formát A5, 352 strán, 
tvrdá väzba).

P. J. Farmer: Temné slnko. 
Dobrodružný príbeh od zná-
meho amerického autora si-
tuovaný do postkatastrofickej 
budúcnosti sleduje nebezpeč-
nú púť príslušníka primitív-
neho kmeňa (formát A5, 336 
strán, tvrdá väzba).

J. Vance: Veľká planéta. Na-
pínavý román od majstra ame-
rickej sci-fi a fantasy poteší 
priaznivcov vesmírnych dob-
rodružstiev (formát A5, 192 
strán, tvrdá väzba).

Milan Igor Chovan

Anthony Sheenard
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A. Pavelková, Š. Konkol: Mie-
šanci. Prvá slovenská tolkieniá-
da o osudoch Verbasky a Ory-
sa, ktorí chcú premôcť Temné-
ho pána a získať zázračný kryš-
tál (formát A5, 240, strán, mäk-
ká väzba).

A. Pavelková, Š. Konkol: Mie-
šanci - kláštor. Druhý diel fan-
tasy románu o Orysovi a Ver-
baske, ktorí pri hľadaní tajom-
ného kryštálu napĺňajú svoj 
osud (formát A5, 240 strán, 
mäkká väzba).

A. Pavelková: Miešanci - bre-
meno. Kráľovná slovenskej 
fantasy spracovala vlastnú ver-
ziu zavŕšenia osudov Verbasky 
a Orysa (formát A5, 272 strán, 
mäkká väzba).

Š. Konkol: Miešanci - Krvavá 
pyramída Aj Š. Konkol napísal 
vlastnú verziu  posledného die-
lu trilógie Miešanci (formát A5, 
272 strán, mäkká väzba).

IV. ROM
ÁNY NIELEN PRE ŽENY, DETEKTÍVKY, HUM

OR, POÉZIA, RÔZNE

J. Toman: PIC. V zbierke po-
viedok jedného z najkvalitnej-
ších súčasných slovenských au-
torov sci-fi a fantasy vystupu-
jú mimozemšťania, upíri, mili-
tantne vychované deti, Noe... 
(formát A5, 208 strán, mäk-
ká väzba).

K. S. Robinson: Útek z Káth-
mándu. Popoluškin príbeh 
stvár- nený do priťažlivej po-
doby s krásnymi ilustráciami 
a výstižným textom.Zaujíma-
vý je nerovný obrys  tejto bro-
žúry a 2 strany omaľovaniek. 
(formát A5, 384 strán, mäk-
ká väzba).

J. Fernau: Ruže pre Apoló-
na. Temperamentný konzerva-
tívec Joachim Fernau netradič-
ným spôsobom podáva histó-
riu starého Grécka (formát A5, 
256 strán, tvrdá väzba).

J. Fernau: Pozdrav od Caesa-
ra. Autor podáva dejiny anti-
ckého Ríma s typickým zmys-
lom pre humor a netradičným 
pohľadom na historické fak-
ty (formát A5, 288 strán, tvr-
dá väzba).

M. Drastich: (slo)Wáni. Z tie-
ňa? Pátranie po stopách (slo)
wánskeho osídlenia v Stredo-
morí je doplnené početnými 
dokumentmi, nákresmi a foto-
grafiami (formát A5, 160 strán, 
mäkká väzba).

Imrich Minár: Príspevok k 
dejinám odboja vedeného 
Slovenskou ligou v Amerike 
197-1920. Autor upozorňuje 
na významnú rolu, ktorú zo-
hrala Slovenská liga v Amerike 
pri rozpade Rakusko-Uhorska 
a vzniku Československa (for-
mát A5, tvrdá väzba, 96 strán).

I. Szabó: Zabudnuté volan-
ty. Kniha s cennými dobový-
mi fotografiami o priekopní-
koch automobilizmu na Slo-
vensku, o začiatkoch autoklu-
bov, jázd zručnosti, plochej 
dráhy... (formát A4, 112 strán, 
tvrdá väzba).

L. Letošťák: Delostrelectvo 
pušného strelého prachu. 
Kniha obo zna mu je s historic-
kým vývinom delostreleckých 
mechanických i palných zbra-
ní, druhmi streliva a i. Publiká-
cia obsahuje aj dobové foto-
grafie a náčrty (formát A4, 188 
strán, tvrdá väzba).

L. S. Ladishová: Strach z jed-
la. Španielska spisovateľka na 
základe autentického príbehu 
o trýzňach bulímie a anore-
xie popisuje, ako tieto choro-
by rozpoznať, liečiť a predchá-
dzať im (formát A5, 176 strán, 
tvrdá väzba).

Z. Horecká - V. Horecký: 
Chudneme chutne a zdravo. 
Celofarebná bohato ilustro- 
vaná kuchárska kniha ponúka 
osvedčené recepty na prípravu 
zdravých, rýchlych a chutných 
jedál. Kniha obsahuje množ-
stvo odporúčaní, tabuľky ener-
getických  hodnôt potravín a 
vzorové jedálne lístky (formát 
A4, 175 strán, tvrdá väzba).

Slavica Maričová: Varíme 
diabetikom. Prvá zo série ku-
chárskych kníh určených pre 
zdravých i chorých a podpo-
rujúcich zdravú výživu, zacho-
vanie alebo prinavrátenie zdra-
via. Recepty doplnené fotogra-
fiami (formát C5, 100 strán, 
mäkká väzba).

Kolektív autorov: Starý 
Egypt. Ďalší zo zväzkov úspeš-
nej edície Objavujeme svet. 
Celofaebná, bohato ilustrova-
ná kniha prehľadným spôso-
bom priblíži mladým i dospe-
lým čitateľom jednu z najstar- 
ších ľudských civilizácií (for-
mát 20x24 cm, 126 strán, mäk-
ká väzba).

N. de Buron: Miláčik počú-
vaš ma? Tak zopakuj čo som 
povedala. Vtipné riešenie si-
tuácií vyskytujúcich sa v kaž-
dej rodine v podaní populárnej 
francúzskej spisovateľky pôso-
bí ako balzam na dušu (formát 
A5, 272 strán, mäkká väzba).

N. de Buron: Srdiečko, na čo 
myslíš? Na nič... Román pre 
ženy, no nielen pre ne... Ako 
sa s humorom dajú zvládnuť 
aj nepríjemné situácie (formát 
A5, 272 strán, tvrdá väzba).

N. de Buron: Dohodíte mi 
dobrého doktora? Autorka 
neodolateľne humorných ro-
mánov z rodinného prostredia 
sa tentoraz zamerala na tram-
poty francúzskeho zdravotníc-
tva... (formát A5, 208 strán, tvr-
dá väzba).

S. de Bejar: Sex je len tvo-
ja vec. Spisovateľka a no-
vinárka hovorí o problé-
moch intímneho života de-
centne a s jemným humo-
rom. Dvanásť vydaní v ka - 
tolíckom Španielsku hovorí 
samo za seba (formát A5, 288 
strán, tvrdá väzba).

J. Fernau: Haleluja. Kon  tro-
verzný pohľad na dejiny USA. 
J. Fernau nešetrí nikoho a nič a 
srší iróniou. Dejiny sa opakujú 
– táto kniha je dnes ešte aktu-
álnejšia! (formát A5, 256 strán, 
tvrdá väzba).

Daniel Šmihula: Najstaršie 
dejiny spoločnosti, štátu a 
práva. Naslovovzatý odborník 
ponúka čitateľom nový osobi-
tý pohľad na historický vývoj 
organizácie ľudskej spoločnos-
ti od rodinných skupín, rodov, 
kmeňov a kmeňových zväzov 
až k starovekým ríšam a gréc-
kym mestským štátom (for-
mát A5, 208 strán, tvrdá väzba, 
farebná príloha).

Daniel Šmihula: Teória štátu 
a práva (A5, tvrdá väzba, 400 
strán).  Súborná publikácia od 
renomovaného autora sa venu-
je problematike teórie štátu a 
práva v širších historických sú-
vislostiach.

Daniel Šmihula: Evolúcia prá-
va (A5, tvrdá väzba, 272 strán).  
Autor poskytol čitateľom nety-
pický pohľad na vývoj právneho 
systému spracovaný na základe 
pôsobenia mechanizmu evoluč-
nej selekcie.

Y. Kajanová: Kapitoly o jaz-
ze a rocku. Populárno-vedec-
ká publikácia porovnáva dže-
zovú a rockovú hudbu z este-
tického, sociologického a psy-
chologického hľadiska (formát 
A5, 64 strán, mäkká väzba).

M. Besedič a kol: Záhor-
ská Bystrica. Historicko ná-
rodopisná monografia o Zá-
horskej Bystrici, ktorá predsta-
vuje vstupnú bránu do Záho-
ria (formát A4, 196 strán, tvr-
dá väzba).

S. Meryn: Ako sa dožiť stov-
ky. Odborník uznávaný vo sve-
te oboznamuje čitateľa s pri-
rodzeným procesom starnutia 
a nazeraním naň v minulosti 
i dnes. Napokon ponúka 100 
tipov, ako dosiahnuť túto ma-
gickú hranicu (formát A5, 336 
strán, tvrdá väzba).

P. Gilbey: Strach nás baví. Sú-
bor poviedok s prvkami horo-
ru, sci-fi a fantasy nemá za úlo-
hu čitateľa vystrašiť, ale príjem-
ne pobaviť pri čítaní strašidel-
ných príbehov so zaujímavou 
zápletkou a prekvapivým kon-
com (formát A5, 144 strán, tvr-
dá väzba).

Ako odhaliÈ anorexiu a bulímiu
Ako im predchádzaÈ

Ako ich lieãiÈ

S predslovom MUDr. Ingrid Jano‰kovej
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Jozef Kočiš: Alžbeta Báthory-
ová a jej obete. Prečo nebola 
Alžbeta Báthoryová postavená 
pred súd a kto je zodpovedný 
za jej ohavné zločiny? Na túto 
a ďalšie otázky o čachtickej pa-
nej nájdete pravdivé odpovede 
v tejto knižke (formát A5, 116 
strán, mäkká väzba).

A. Salvado: Cheopsov učiteľ. 
V starovekom Egypte si otrok 
Sedum svojou inteligenciou a 
usilovnosťou vydobyje slobo-
du. Stane sa správcom faraó-
nových majetkov, riadi aj stav-
bu pyramíd...  (formát A5, 176 
strán, tvrdá väzba).

A. Salvado: Atilov prs teň. 
Osudy cisárskej rodiny v čase 
vzo stupu vládcu Hunov Ati-
lu a úpadku Rímskej ríše pre-
pletené so životným príbe-
hom rímskeho veliteľa a zavŕ-
šené vyplienením Ríma Van-
dalmi (formát A5, 336 strán, 
tvrdá väzba).

J. Bazovský: Milenky z ocele. 
Bývalý hovorca MV SR pripra-
vil zbierku poviedok, ktoré spá-
ja spoločná téma: strelné zbra-
ne – krásne a príťažlivé, ale aj 
zákerné a ne    bez pečné rovnako 
ako milenky (formát A4, 272 
strán, tvrdá väzba).

Úpadok Rímskej ríše

 

M. Atwoodová: Príbeh slu-
žobníčky. Šokujúca vízia Ame-
riky budúcnosti od nositeľky 
BOO KER PRIZE 2000 zaujme 
pútavým dejom a nadčasovým 
posolstvom (formát A5, 352 
strán, tvrdá väzba).

V. Tasso: Denník nymfoman-
ky. Skutočný príbeh ženy, kto-
rá odmietla spoločenský diktát 
a vďaka sexu objavila slobo-
du (formát A4, 256 strán, tvr-
dá väzba).

Ch. M. Zimmermannová: ...a 
robila sa, že spí. Román s de-
tektívnym pozadím o dievči-
ne šľachtického pôvodu, kto-
rá vezme osud do svojich rúk... 
(formát A5, 336 strán, tvrdá 
väzba).

Vlado Haratík: Slepé uličky. 
Aktuálne poviedky o ľuďoch 
v zajatí drog, alkoholu a bláz-
nivých snov - nielen pre mla-
dých (formát A5, 182 strán, 
mäkká väzba).



K. Lászlová: Odvrátená tvár 
lásky. Kniha poviedok, ktoré 
písal sám život: osudy žien, detí 
a mladých, ale i starších mu-
žov, ktorí sa už tešili na zaslú-
žený odpočinok v kruhu svojej 
rodiny (formát A5, 160 strán, 
tvrdá väzba).

K. Lászlová: Únik zo samo-
ty. Známa autorka prichádza s 
ďalšou knihou próz, v ktorých 
opäť načiera do osudov ľudí 
okolo seba  (formát A5, 160 
strán, tvrdá väzba).

K. Lászlová: Srdce v tiesni. 
Osudy ľudí sa rozvíjajú a trieš-
tia najmä v pohnutých časoch 
- akým bol v Československu 
rok 1968... (formát A4, 144 
strán, tvrdá väzba).

K. Lászlová: Kaleidoskop osu-
dov. Osudy ľudí opísané v po-
viedkach svojho brata hlavná 
hrdinka porovnáva so svojim 
životom, aby aj na ich základe 
dospela k dôležitému rozhod-
nutiu... (formát A5, 144 strán, 
tvrdá väzba).

B. Aubertová: Lesná smrt-
ka. Imobilná, slepá a nemá Eli-
sa sa nevzdáva osudu a po-
môže odhaliť vraždy malole-
tých chlapcov (formát A5, 272 
strán, mäkká väzba).

B. Aubertová: Snežná smrt-
ka. Kráľovná francúzskych de-
tektívok nadväzuje na Les-
nú smrtku. Na slepú, nemú 
a ochrnutú Elisu „oddychujú-
cu“ v horskom sanatóriu číha 
úkladný vrah... (formát A5, 352 
strán, tvrdá väzba).

B. Aubertová: Karibské rek-
viem. Krásna mladá žena si 
najme detektíva, aby našiel jej 
neznámeho otca, ktorý má 
asi na svedomí nielen smrť jej 
matky... (formát A5, 304 strán, 
mäkká väzba).

G. Gallerne: Cena úzkosti.  
Manželský pár si najme ako 
bodygarda muža, ktorý ich za-
chránil pred lúpežným prepa-
dom. Odvtedy sa začnú diať v 
dome čudné veci. Triler udržia-
va čitateľa v napätí až do kon-
ca (formát A5, 256, strán, mäk-
ká väzba).

Dušan Blažek: Karikatúry 
politikov. Plnofarebná knika 
kreslených karikatúr našich po-
litikov popredného karikaturis-
tu akademického maliara Du-
šana Blažeka (formát A4, 120 
strán, tvrdá väzba).

Jozef Bocko: Dokonalý sútok 
snov. Ilustrovaná zbierka po-
ézie.(formát A5, tvrdá väzba, 
96 strán). 

Ing. Jozef Magula: SLOVEN-
SKO-ANGLICKÝ (1) a Ing. Jo-
zef Magula: ANGLICKO SLO-
VENSKÝ PRÁVNY SLOV-

NÍK (2) Špecializova-
né právne slovníky sú 
po vstupe SR do EÚ 
nepostrádateľnou po-
môckou pre podnika-
teľov a právnikov. (for-
mát A5, tvrdá väzba, 495 
a 480 strán).

I. Alexisová: Už si počula ten 
fór? V humorne ladenej kni-
he sa napríklad dozviete, pre-
čo Delphina na koncoročnom 
koktailovom večierku nahovo-
rila kolegyniam, že má ľúbost-
ný pomer so šéfom... (formát 
A5, 224 strán, tvrdá väzba).

Milan Igor Chovan, Ane-
ta Mišovie: Keď duša hľadá 
(Malá obrazová zbierka po-
ézie). V tomto dielku sú har-
monicky skĺbené verše Mila-
na Chovana a nádherné maľ-
by Anety Mišovie (formát A5, 
plnofarebná tlač, tvrdá väzba, 
72 strán).

J. Magula: A-S A S-A SLOV-
NÍK VÝPOČTOVEJ TECHNI-
KY A MATEMATIKY (A5, tvr-
dá väzba, 720 strán). Slovník 
uspokojí užívateľov zaoberajú-
cich sa dokumentmi v anglič-
tine. Starostlivo vybrané slo-
vá používané najmä vo vyso-
koškolskej matematike sú do-
plnené o slová používané v ge-
ometrii a výpočtovej technike.

I. Alexisová: Budeš sa smiať, 
ale opúšťam ťa. 
Elise, slobodná tridsiatnička, 
stále sníva o veľkej láske. Čo 
má však robiť, keď ju priateľ 
podvedie s najlepšou kama-
rátkou? (formát A5, 176 strán, 
tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Modrý ypsilon. 
Napínavý príbeh zázračnej lie-
čiteľky a vášnivého milovníka 
hôr zasadený do šedej reali-
ty súčasného Slovenska v kon-
traste s velebnosťou Vysokých 
Tatier (formát A5, 240 strán, 
tvrdá väzba).

D. Brečková: ENGLISH FOR 
DESIGNERS, PROFESIONAL 
COMMUNICATION BASICS 
(A4, tvrdá väzba, 145 strán). 
Učebnica a slovník odborných 
výrazov a pojmov z oblasti di-
zajnérstva (plnofarebná tlač).

A. Tešovičová: Spod pokriev-
ky. Kniha rodinných humore-
siek vznikla z úspešných fejtó-
nov. Autorka ich ucelila do mi-
lého dielka prežiareného lás-
kou a humorom (formát A5, 
208 strán, tvrdá väzba).

Milan Igor Chovan: Základný 
hriech. Konanie hrdinov voľ-
ného pokračovania diela Mod-
rý ypsilon motivuje láska - več-
ný a nekonečný fenomén. Ka-
taríne a Tiborovi sa podarí od-
vrhnúť skostnatené dogmy a 
nájsť skutočné šťastie vo vlast-
nom vnútri (formát A5, 344 
strán, tvrdá väzba). 

T. Kvašňovský: KRÁTKY LE-
XIKÓN ANGLICKÝCH SKRA-
TIEK V MANAŽMENTE (A6, 
mäkká väzba, 116 strán,).  
V tomto malom lexikóne autor 
abecedne zoradil najfrekvento-
vanejšie skratky z oblasti ma-
nažmentu a ku každej skratke 
uviedol jej anglické znenie, slo-
venský preklad, oblasť uplatne-
nia a definíciu.

K. Lászlová: Stopami vašich 
zážitkov. Spisovateľka vytvára 
osobytný svet svojich hrdinov 
a antihrdinov. Poviedky o živo-
te súčasníkov so štipľavými po-
strehmi (formát A5, 144 strán, 
tvrdá väzba).

V. Vanoyekeová: Faraóno-
vo tajomstvo. Detektívny prí-
beh zo starého Egypta. Ale-
xander odhaľuje vrahov svo-
jej rodiny a zoznamuje sa s fa-
raónom (formát A5, 208 strán, 
tvrdá väzba).

V. Vanoyekeová: Tajomná 
Egypťanka. Alexander - ná-
sledník egyptského faraóna, v 
spolupráci s manželkou Hele-
nou riešia ďalšie záhadné vraž-
dy (formát A5, 208 strán, tvr-
dá väzba).

V. Vanoyekeová: Poklad krá-
ľovnej Kobry. Alexander a He-
lena odhalia bandu vykráda-
čov hrobiek  v Údolí kráľov. Na-
pínavý príbeh sa odohráva v 3. 
storočí pred n. l. (formát A5, 
240 strán, tvrdá väzba).

H. Robbins: Pirane. Pirane 
sú nenásytné ako mafia. Ma-
fián z newyorského podsve-
tia sa pri plavbe po Amazon-
ke stáva obeťou dravých pi-
raní. Úloha dohodnúť dodáv-
ky kokaínu pripadne Stevenso-
vi, ktorý musí konať proti svo-
jej vôli... (formát A5, 320 strán, 
tvrdá väzba).

H. G. Konsalik: Súdna znal-
kyňa. Psychologička a súdna 
znalkyňa sa zamiluje do citovo 
narušeného vraha dvoch diev-
čat... Napínavá aj poučná de-
tektívka (formát A5, 320 strán, 
tvrdá väzba).

B. Tinák: Zo sveta. Pútavé po-
viedky o osudoch, zvykoch a 
zmýšľaní ľudí z exotických kra-
jín, kde autor pôsobil ako le-
kár (formát A5, 224 strán, tvr-
dá väzba).

V. Fedorovič: Humorom do 
srdca. Terčom farebnej pub-
likácie kresleného humoru sú 
manželské vzťahy, politika a 
zdravotníctvo, ktoré spája vša-
de prítomná erotika (formát 
A5, 128 strán, tvrdá väzba).

F. Burdinová: Manželstvo z 
lásky. Chýba Vám krásny prí-
beh zo života? Potom je táto 
kniha o najkrajšom vzťahu 
muža a ženy práve pre vás. 
Ale nič nie je spočiatku jedno-
duché... (formát A5, 208 strán, 
tvrdá väzba).

Peter Oravec: Ako (by) to 
povedal Cicero. (formát A5, 
480strán, tvrdá väzba). Pub-
likácia obsahuje okolo 2000 
ustálených slovných spoje-
ní (slovenských prísloví, úslo-
ví, porekadiel a iných frazeolo-
gických jednotiek) s príslušný-
mi ekvivalentmi či paralelami v 
latinčine, angličtine a nemčine.

Al Sbenaty: Korán - s vysvet-
livkami a výkladom. Preklad 
Koránu z originálu v arabskom 
jazyku do slovenského jazyka 
doplnený o výklad a vysvetliv-
ky (formát B5, 872 strán, tvr-
dá väzba).

Peter Oravec: OBRÁTENÝ 
SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV. 
(B5, 1061 strán, väčší formát B5) 
V abecednom slovníku sú k abe-
cedne zoradeným slovenským slo-
vám priradené cudzie slová s ob-
dobným významom. Neoceniteľná 
pomôcka pre každého, kto pracu-
je s textom (spisovateľov, redakto-
rov, novinárov, odborníkov na re-
klamu a propagáciu, politikov, uči-
teľov a študentov).

Al Sbenaty: Život po smr-
ti podľa islamu. Autor tejto 
publikácie sa snaží stručne a 
zrozumiteľne vysvetliť otázky 
podstaty života, existencie a 
podoby života po smrti s od-
volaním sa na niektoré verše 
Koránu. (formát A5, 48 strán, 
mäkká väzba)

J. Magula: ANGLICKO-SLO-
VENSKÝ A SLOVENSKO-AN-
GLICKÝ OBCHODNÝ SLOV-
NÍK. Tento slovník po vstupe 
do EÚ potrebuje  väčšina pod-
nikateľov vyvážajúcich tovar a 
služby do zahraničia. (A5, tvrdá 
väzba, 480 strán).

Tomáš Toček: Univerzita vy-
máhača. Vyhrážky, vydieranie, 
násilie, únosy, korupcia, sex, 
drogy a alkohol, ale aj právo, 
zdravý rozum, humor, súcit a 
cit pre spravodlivosť sú pros-
triedky ktoré trojica mladých 
ľudí využíva pri vymáhaní dl-
hov. (formát A5, 176 strán).

J. Magula: A-S A S-A EKONO-
MICKÝ SLOVNÍK. Tento slov-
ník uľahčí štúdium a pocho-
penie zahraničnej ekonomic-
kej literatúry. (A5, tvrdá väzba, 
512 strán).

Anita Tešovičová

Spod pokrievky
alebo Čo sa doma navarilo
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Kód/Autor/názov publikácie (formát) (mesiac vydania)   Cena s DPH 10%   Počet ks
  I. POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA, CESTOPISY, ŠPORT    
  1. Alojz Drábek: NOŽE A INÉ CHLADNÉ ZBRANE (A4) 13,50 € ...... ks
  2. Alojz Drábek: POĽOVNÍCI A POĽOVNÍCKE NOŽE (A4) 13,90 € ...... ks 
  3. Alojz Drábek: NOŽIARSTVO NA SLOVENSKU (A4) 23,90 € ...... ks
  4. Ľ. Letošťák: POĽOVNÍCKE PASCE V HISTÓRII LOVU ZVERI (A4) 9,50 €  ...... ks
  5. Ľudovít Letošťák: POĽOVNÍCKE ŠPERKY (A4) 10,90 € ...... ks
  6. Igor Mráz: HORÁR SEVER, Poľovnícke poviedky z Liptova, 1. diel 8,90 € ...... ks
  7. Igor Mráz – Andrej Žuffa: HORÁR SEVER, 2. diel 8,90 € ...... ks
  8. Igor Mráz: HORÁR SEVER – LESY A HOLE LIPTOVA, 3. diel 8,90 € ...... ks
  9. Igor Mráz: HORÁR SEVER – LESNÍKOVA SPOVEĎ, 4. diel 8,90 € ...... ks
10.Igor Mráz: HORÁR SEVER – PYTLIACKYMI PRŤAMI, 5. diel 8,90 € ...... ks
11. Igor Mráz: HORÁR SEVER – ZO SRDCA HÔR, 6. diel 8,90 € ...... ks
12. Igor Mráz: HORÁR SEVER - Z KOSODREVIA, 7. diel 8,90 € ...... ks
13. Igor Mráz: HORÁR SEVER - SPOD KORÚN SVRČÍN, 8. diel  8,90 € ...... ks
14. Igor Mráz: HORÁR SEVER - PYTLIAK, ČO NEBOL, 9. diel  8,90 € ...... ks
15. Igor Mráz: HORÁR SEVER - MEDZI TROFEJAMI, 10. diel  8,90 € ...... ks
16. Igor Mráz: HORÁR SEVER - SMREKOV PREBÚDZANIE, 11. diel  8,90 € ...... ks
17. Igor Mráz:  HORÁR SEVER - SEPTEMBROVÉ ZVEROMILOVANIE, 12. diel  8,90 € ...... ks
18. Igor Mráz: HORÁR SEVER - SPOD PRAŠIVEJ, 13. diel  8,90 € ...... ks
19. Igor Mráz: HORÁR SEVER - Z ĽUBOCHNIANSKEJ DOLINY, 14. diel 8,90 € ...... ks
20. Igor Mráz: HORÁR SEVER - BORSUČÍ KRÁĽ, 15. diel  8,90 € ...... ks
21. Igor Mráz: HORÁR SEVER - REVÚCKY CÁR,  16. diel  8,90 € ...... ks
22. Igor Mráz: HORÁR SEVER - IN MEMORIAM, 17. diel  8,90 € ...... ks
23. Igor Mráz: HORÁR SEVER – VRÚCNA VÁŠEŇ 8,90 € ...... ks
24. Ján Kráner: KĽUKATÉ POĽOVNÍCKE CHODNÍKY 7,90 € ...... ks
25. Ján Kráner: PYTLIACKYMI PRŤAMI A LOVECKÝMI CHODNÍKMI 9,90 € ...... ks
26. Pavel Keľha: Z KRUPINSKEJ PLANINY – POĽOVNÍCKE PRÍHODY 7,50 € ...... ks
27. Pavol Fabian: ZVEROLEKÁROVE ZÁPISKY I. 7,90 € ...... ks
28. Pavol Fabian: ZVEROLEKÁROVE ZÁPISKY II. 9,90 € ...... ks
29. Susan Chernak McElroyová: ZVIERATÁ AKO SPRIEVODCOVIA DUŠE 8,90 € ...... ks
30. Ivan Janko: NA CESTÁCH 7,90 € ...... ks
31. Pavel Fábry: CHLAPČENSKÝ REVÍR 6,90 € ...... ks
32. Václav Motyčka: VIETOR V TATRÁCH  12,90 € ...... ks
33. Tomáš Krivjanský: POĽOVNÍCKE STRELECTVO  14,90 € ...... ks
34. Vojtech Križan: POĽOVNÍCTVO V KOCKE 11,90 € ...... ks
35. Vojtech Križan: POĽOVNÍCTVO VESELO I VÁŽNE 11,90 € ...... ks
36. Dominique Venner: POĽOVAČKA MOJA LÁSKA 12,90 € ...... ks
37. Ľubomír Knoth: POĽOVNÍCKE PRÍBEHY SPOD ČECHRENICE 1. diel 8,90 € ...... ks
38. Ľubomír Knoth: POĽOVNÍCKE PRÍBEHY SPOD ČECHRENICE, 2. diel 8,90 € ...... ks
39. J. Ferenec: SKVOSTY SLOVENSKEJ PRÍRODY (A4) 16,50 € ...... ks
40. J. Ferenec: LOVCI S PASOM (B5) 11,90 € ...... ks
41. M. Šebo, J. Ferenec: ČAROZRENIE (A4)  17,90 € ...... ks
42. I. Kňaze: POTULKY SLOVENSKOU PRÍRODOU (A4) 9,90 € ...... ks
43. I. Kňaze: PO MEDVEDÍCH STOPÁCH (A4) 14,90 € ...... ks
44. I. Kňaze: V SLOVENSKÝCH REVÍROCH (A4) 16,60 € ...... ks
45. I. Kňaze: RADOSŤ Z POZOROVANIA HMYZU (A4) 19,90 € ...... ks
46. I. Kňaze: PO VLČÍCH CHODNÍKOCH (A4) 17,20 € ...... ks
47. I. Kňaze: PIESEŇ JELEŇOV (A4) 18,50 € ...... ks
48. I. Kňaze: SO SPEVOM NA VTÁČIU SVADBU – Atlas slov. spevavcov (A4) 23,90 € ...... ks
49. I. Kňaze: POSLIEDKY ZA RYSOM (A4) 18,60 € ...... ks
50. I. Kňaze: SVADOBNÉ tance vodných vtákov – Atlas slovenských 
               vodných vtákov (A4) (december 2016) ***** € ...... ks
51. Ján Zajac: PLEMENÁ POĽOVNÝCH PSOV (A4) 14,90 € ...... ks
52. Ján Zajac: PLEMENÁ PRACOVNÝCH PSOV (A4) 16,60 € ...... ks

53. Ján Zajac: SPOLOČENSKÉ PSY, TERIÉRY A CHRTY (A4) 18,50 € ...... ks
54. Ján Zajac: POĽOVNÉ PSY (A4) 19,90 € ...... ks
55. Ján Zajac: PSY – KYNOLOGICKÝ NÁUČNÝ SLOVNÍK (B5) 19,90 € ...... ks
56. K. Rašmanová, D. Vítková: SVET MORČIAT (A4) 9,90 € ...... ks
57. M. Ľudmová: CHOV, OŠETROVANIE A VÝCVIK KOŇA (A4) 11,90 € ...... ks
58. Krivjanský: SOKOLIARSTVO - 1. diel: HISTÓRIA SOKOLIARSTVA (A4) 14,90 € ...... ks
59. Krivjanský: SOKOLIARSTVO - 2. diel: NAŠE DRAVCE A SOVY (A4) 22,90 € ...... ks
60. J. Hikl: Z VRCHOV A DOLÍN 8,50 € ...... ks
61. J. Hikl: POĽOVNÍCKE ZÁŽITKY 8,50 € ...... ks
62. J. Hikl: POĽOVNÝMI REVÍRMI 8,50 € ...... ks
63. J. Hikl: Z POĽOVNÍCKYCH POSEDOV 8,50 € ...... ks
64. Egon Gočár: ZELENÉ ZÁPISKY Z POĽOVNÍCKYCH CHODNÍČKOV (1.diel) (A4) 11,90 € ...... ks
65. Egon Gočár: ZELENÉ ZÁPISKY Z POĽOVNÍCKYCH CHODNÍČKOV (2.diel) (A4) 15,90 € ...... ks
66. F. Vasek, J. Kulich, Ľ. Mesároš: STRELECKÝ ŠPORT NA SLOVENSKU  
    A DESAŤ SAMOSTATNÝCH KROKOV SSZ (1945–2002) 9,90 € ...... ks
67. F. Vasek: OBDOBIE ÚSPECHOV (SLOVENSKÝ STRELECKÝ ŠPORT 2001-12) 19,00 € ...... ks
68. PREDPISY PRE POĽOVNÍKOV A LESNÍKOV  13,90 € ...... ks
69. VRECKOVÉ PREDPISY O STRELNÝCH ZBRANIACH A STRELECKÝ PORIADOK 3,60 € ...... ks
70.VRECKOVÝ ZÁKON O POĽOVNÍCTVE S VYKONÁVACOU VYHLÁŠKOU  3,10 € ...... ks
71.SKÚŠOBNÉ PORIADKY A CHOV POĽOVNÝCH PSOV DO VRECKA  2,95 € ...... ks
  II. DOBRODRUŽNÉ ROMÁNY, KNIHY PRE DETI A MLÁDEŽ
  1. Klaus Modick: ŠEĎ KAROLÍN 9,70 € ...... ks
  2. Jack Womack: ZABUDNIME NA BUDÚCNOSŤ 9,60 € ...... ks
  3. Werner J. Egli: VOLANIE VLKA 8,80 €  ...... ks
  4. Werner J. Egli: STUDENÝ OHEŇ 8,80 € ...... ks
  5. Jack London: ZÁKON ŽIVOTA A INÉ POVIEDKY 8,80 € ...... ks
  6. Joseph Conrad: ČERNOCH Z LODE NARCISSUS; TAJFÚN 7,90 € ...... ks
  7. Karl May: CEZ DIVÝ KURDISTAN 10,90 € ...... ks
  8. Karl May: PÚŠŤOU 10,90 € ...... ks
  9. Karl May: Z BAGDADU DO ISTANBULU 11,30 € ...... ks
10. Karl May: V BALKÁNSKYCH ROKLINÁCH  11,10 € ...... ks
11. Karl May: V ZEMI ŠKIPETAROV (február 2017) ***** € ...... ks
12. Karl May: ŽUT (november 2017) ***** € ...... ks
13. Karl May: LOVCI ĽUDÍ, 1. diel trilógie 9,90 € ...... ks
14. Karl May: MAHDÍ, 2. diel trilógie 9,90 € ...... ks
15. Karl May: V SUDÁNE 3. diel trilógie 9,90 € ...... ks
16. Karl May: DERVIŠ 9,90 € ...... ks 
17. Karl May: KRÁĽOVNA PÚŠTE 9,90 € ...... ks
18. Karl May: KNIEŽA BLEDÝCH TVÁRI, I. DIEL 9,90 € ...... ks
19. Karl May: KNIEŽA BLEDÝCH TVÁRI, II. DIEL 9,90 € ...... ks
20. Karl May: KNIEŽA BLEDÝCH TVÁRÍ, III. DIEL 9,90 € ...... ks
21. James Fenimore Cooper: LOVEC JELEŇOV 11,50 € ...... ks
22. James Fenimore Cooper: STOPÁR 11,50 € ...... ks
23. Walter Scott: TALIZMAN 11,30 € ...... ks
24. William Ward: JESSE JAMES A JEHO POMSTA 8,90 € ...... ks
25. William Ward: JESSE JAMES A STOTISÍCDOLÁROVÁ LÚPEŽ 8,90 € ...... ks 
26. Paul Howard: TRAJA MUŠKETIERI NA PREKLIATOM POBREŽÍ  7,90 € ...... ks
27. Paul Howard: TRAJA MUŠKETIERI V AFRIKE 7,90 € ...... ks
28. Kolektív autorov: ŠEPOT KONÍ – NAJKRAJŠIE PRÍBEHY O KOŇOCH 7,90 €  ...... ks
29. Friederun Reichenstetterová: JE NÁS PÄŤ 6,90 € ...... ks
30. C.B. Lessmann: KAMOŠKY I - PEVNÉ PRIATEĽSTVÁ, KREHKÉ VZŤAHY 6,90 € ...... ks
31. C.B. Lessmann: KAMOŠKY II - BLÁZNIVÁ PUBERTA 6,90 € ...... ks
32. C.B. Lessmann: KAMOŠKY III - SRDCOVÉ ZÁLEŽITOSTI 6,90 € ...... ks
33. C.B. Lessmann: KAMOŠKY IV - ROZRUCH V PENZIÓNE 6,90 € ...... ks
34. C.B. Lessmann: KAMOŠKY V - HĽADÁ SA SUPERSTAR 6,90 € ...... ks
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Záväzne si objednávame vo firme Ing. Miroslav  
Mračko, EPOS, Pečnianska 6, 851 01 Bratislava, 
Tel.: 044/4320 570, 4326 112, fax. 044/4320 570
Tel.: 02/6241 2357, tel./fax. 02/6345 4262
e-mail: epos@epos.sk, lassova.epos@stonline.sk
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35. C. B. Lessmann: KAMOŠKY VI. - ROZTRŽKA 6,90 € ...... ks
36. C. B. Lessmann: KAMOŠKY VII. - ČAROVNÉ DOSPIEVANIE 7,80 € ...... ks
37. C. B. Lessmann: KAMOŠKY VIII. - CITOVÉ ÚLETY A ZAKOPNUTIA 7,80 € ...... ks 
38. C. B. Lessmann: KAMOŠKY IX. -  PEKELNE ZAMILOVANÉ, BOŽSKY ZMÄTENÉ 7,80 € ...... ks
39. Ľ. Šinalová-Kopecká: JAHODNÍČEK A INÉ ROZPRÁVKY (A4) 8,90 € ...... ks
40. Katarína Gillerová: MOJA KAMARÁTKA KNIŽKA (A4) 8,90 € ...... ks
41. Julian Press: PELENDREKOVÁ BANDA – AKCIA ŽLTÝ DRAK  6,90 € ...... ks
42. Julian Press: PELENDREKOVÁ BANDA – OPERÁCIA ZLATÉ ŽEZLO 6,90 € ...... ks
43. W. a H.Hohlbeinovci: DRAČIE ÚDOLIE - OBJAVENIE 6,90 € ...... ks
44. H. a W. Hohlbeinovci: RÍŠA BÁJNEHO MESIACA 8,90 € ...... ks
45. Mili Poupě: VIANOČNÉ ŽELANIE (A4) 8,50 € ...... ks
46. Viera Ryšavá: Z JEŽKOVEJ KAPSIČKY (A4) 8,90 € ...... ks
47. Viera Ryšavá: SVETLÁ HUS (A4) 8,90 € ...... ks
48. Miroslav Saniga: ROZPRÁVKY PRABABIČKY PRÍRODY (A4) 9,90 € ...... ks
49. Miroslav Saniga: ROZPRÁVKY SPOD ČIERNEHO KAMEŇA (A4) 9,90 € ...... ks
50. Miroslav Saniga: ROZPRÁVKY Z KONVALINKOVÉHO ÚDOLIA (A4) 3,90 € ...... ks
51. Milan Chovan: TEREZKIN KOŠÍČEK (A4) 8,90 € ...... ks
52. Milan Chovan: KVIETKOVNÍČKOVIA (A4) 8,90 € ...... ks
53. Milan Chovan: STROMOVNÍČKOVIA (A4) 8,90 €  ....... ks
54. Milan Chovan: MAĽOVANÉ LETO (A4) 8,90 € ...... ks
55. Milan Chovan: Z ORECHOVEJ ŠKRUPINKY (A4) 8,90 € ...... ks
56. Milan Chovan: RUŽOVÝ GRÚŇ (A4) 9,90 € ...... ks
57. Milan Chovan: DETI TATRANY (A4) 9,90 € ...... ks
58. Milan Chovan: ČAROVNÉ TOPÁNKY (A5) 9,80 €  ....... ks
59. Milan Chovan: SOKOLČIANSKA MLADUCHA (A4) 9,90 € ...... ks
60. Milan Chovan: STRÁŽCOVIA HÔR (A4) 9,90 €  ...... ks
61. Milan Chovan: LIPTOVSKÉ ČRIEPKY (A5) 8,90 €  ....... ks
62. H. Ch. Andersen: IDUŠKINE KVETY (C4) 4,90 €  ....... ks
63. Ján Vrabec: POPOLUŠKA (A4) 1,90 €  ....... ks
64. Štefan Debnár: ROZPRÁVKY Z LESA (A4) 3,90 €  ....... ks
  III. SCIFI, FANTASY, HISTÓRIA, FAKTY 
 1. Milan Chovan: PRIBINA - MEČ A KRÍŽ 9,95 € ...... ks
 2. Milan Chovan: DEDIČSTVO ATLANTÍDY  9,70 €  ....... ks
  3. Wolfgang Hohlbein: PROTIVNÍK 9,90 € ...... ks
  4. Philip José Farmer: TEMNÉ SLNKO 9,90 € ...... ks
  5. Jack Vance: VEĽKÁ PLANÉTA 8,90 € ...... ks
  6. Harry Turtledove: CISÁRSKA LÉGIA 8,90 € ...... ks
  7. Harry Turtledove: VIDESSOSKÁ LÉGIA 8,90 € ...... ks
 8. Anthony Sheenard: HĽADANIE MEČA 13,90 € ...... ks
  9. Alexandra Pavelková: PIESOK VO VETRE 6,90 € ...... ks
10. Štefan Konkol – Alexandra Pavelková: MIEŠANCI, 1. diel 6,90 € ...... ks
11. Štefan Konkol – Alexandra Pavelková: MIEŠANCI, 2. diel 6,90 € ...... ks
12. Alexandra Pavelková: MIEŠANCI 3.a, Bremeno 6,90 € ...... ks
13. Štefan Konkol: MIEŠANCI 3.b, Krvavá pyramída 6,90 € ...... ks
14. Juraj Toman: PIC 6,90 € ...... ks
15. Kim Stanley Robinson: ÚTEK Z KÁTHMANDU 8,90 € ...... ks
16. Joachim Fernau: RUŽE PRE APOLÓNA (Dejiny Grécka) 9,90 € ...... ks
17. Joachim Fernau: POZDRAV OD CAESARA (Dejiny Ríma) 9,90 € ...... ks
18. Joachim Fernau: HALELUJA (Dejiny USA) 9,90 € ...... ks
19. Daniel Šmihula: NAJSTARŠIE DEJINY SPOLOČNOSTI, ŠTÁTU A PRÁVA 10,95 €  ....... ks
20. Daniel Šmihula: TEÓRIA ŠTÁTU A PRÁVA 16,50 € ...... ks
21. D. Šmihula: EVOLÚCIA PRÁVA 16,00 €  ....... ks
22. Miloš Drastich: (SLO)WÁNI Z TIEŇA? (Expedícia do minulosti II) 6,90 € ...... ks
23. Imrich Molnár: PRÍSPEVOK K DEJINÁM ODBOJA VEDENÉHO SLOVENSKOU  
     LIGOU V AMERIKE 1907-1920 6,60 € ...... ks
24. Ivan Szabó: ZABUDNUTÉ VOLANTY 8,90 € ...... ks
25. Ľ. Letošťák: DELOSTRELECTVO ČIERNEHO STRELNÉHO PRACHU (A4) 11,90 € ...... ks
26. Yvetta Kajanová: KAPITOLY O JAZZE A ROCKU 3,95 € ...... ks
27. Martin Besedič a kol.: ZÁHORSKÁ BYSTRICA (A4) 15,80 € ...... ks
28. Prof. S. Meryn: AKO SA DOŽIŤ STOVKY 9,90 € ...... ks
29. Peter Gibey: STRACH NÁS BAVÍ 8,90 € ...... ks
30. L. C. Ladishová: STRACH Z JEDLA 7,90 € ...... ks
31. S. Maričová: VARÍME DIABETIKOM 5,90 € ...... ks
32. Kolektív autorov: STARÝ EGYPT 9,20 € ...... ks
33. J. Kočiš: ALŽBETA BÁTHORYOVÁ A JEJ OBETE 4,90 € ...... ks
34. Albert Salvadó: CHEOPSOV UČITEĽ 7,90 € ...... ks
35. Albert Salvadó: ATILOV PRSTEŇ 10,90 € ...... ks
   IV. ROMÁNY NIELEN PRE ŽENY, DETEKTÍVKY, HUMOR, POÉZIA, RÔZNE
 1. Ján Bazovský: MILENKY Z OCELE 8,90 € ...... ks 
 2. Nicole de Buron: MILÁČIK, POČÚVAŠ MA?... TAK ZOPAKUJ,
    ČO SOM POVEDALA... 8,90 € ...... ks
  3. Nicole de Buron: SRDIEČKO, NA ČO MYSLÍŠ? NA NIČ... 8,90 € ...... ks

  4. Nicole de Buron: DOHODÍTE MI DOBRÉHO DOKTORA? 8,90 € ...... ks
  5. Sylvia De Béjar: SEX JE LEN TVOJA VEC 9,90 € ...... ks
  6. Valérie Tasso: DENNÍK NYMFOMANKY 9,90 € ...... ks
  7. Margaret Atwoodová: PRÍBEH SLUŽOBNÍČKY 9,90 € ...... ks
  8. Christa-Maria Zimmermannová: ... A ROBILA SA, ŽE SPÍ 9,90 € ...... ks
  9. Vlado Haratík: SLEPÉ ULIČKY 6,90 € ...... ks
10. Karin Lászlová: ODVRÁTENÁ TVÁR LÁSKY 8,90 € ...... ks
11. Karin Lászlová: ÚNIK ZO SAMOTY  8,90 € ...... ks
12. Karin Lászlová: SRDCE V TIESNI 8,90 € ...... ks
13. Karin Lászlová: KALEIDOSKOP OSUDOV  8,90 € ...... ks
14. Karin Lászlová: STOPAMI VAŠICH ZÁŽITKOV 8,90 € ...... ks
15. Violaine Vanoyekeová: FARAÓNOVO TAJOMSTVO 9,90 € ...... ks
16. Violaine Vanoyekeová: TAJOMNÁ EGYPŤANKA 9,90 € ...... ks
17. Violaine Vanoyekeová: POKLAD KRÁĽOVNEJ KOBRY 9,90 € ...... ks
18. Brigitte Aubertová: LESNÁ SMRTKA 9,90 € ...... ks
19. Brigitte Aubertová: SNEŽNÁ SMRTKA  9,90 € ...... ks
20. Brigitte Aubertová: KARIBSKÉ REQUIEM  9,90 € ...... ks
21. Gilbert Gallerne: CENA ÚZKOSTI  9,90 € ...... ks
22. Harold Robbins: PIRANE 7,90 € ...... ks
23. Heinz G. Konsalik: SÚDNA ZNALKYŇA 9,90 € ...... ks
24. Benjamín Tinák: ZO SVETA 6,90 € ...... ks
25. Vlado Fedorovič: HUMOROM DO SRDCA 6,90 € ...... ks
26. Dušan Blažek: KARIKATÚRY POLITIKOV (A4) 9,90 € ...... ks
27. Isabelle Alexisová: UŽ SI POČULA TEN FÓR? 8,90 € ...... ks
28. Isabelle Alexisová: BUDEŠ SA SMIAŤ, ALE OPÚŠŤAM ŤA! 8,90 € ...... ks
29. Anita Tešovičová: SPOD POKRIEVKY ALEBO ČO SA DOMA NAVARILO 7,90 € ...... ks
30. Francoise Boudinová: MANŽELSTVO Z LÁSKY 8,90 € ...... ks
31. Abdulwahab Al-Sbenaty: KORÁN – S VYSVETLIVKAMI A VÝKLADOM  33,00 € ...... ks
32. Abdulwahab Al-Sbenaty: KORÁN – ŽIVOT PO SMRTI PODĽA ISLAMU  3,90 € ...... ks
33. T. Toček: UNIVERZITA VYMÁHAČA 7,90 € ...... ks
34. J. BOCKO: DOKONALÝ SÚTOK SNOV 4,90 € ...... ks
35. M. Chovan, A. Mišovie: KEĎ DUŠA HĽADÁ 6,90 € ...... ks
36. Milan Chovan: MODRÝ YPSILON 8,60 € ...... ks
37.Milan Chovan: ZÁKLADNÝ HRIECH 9,80 € ...... ks
V. SLOVNÍKY, LEXIKÓNY A UČEBNICE (AUTOŠKOLY, SBS, ZBROJNÝ PREUKAZ...)
  1.  Peter Oravec: AKO (BY) TO POVEDAL CICERO 16,50 € ...... ks
  2.  Peter Oravec: OBRÁTENÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV 29,90 € ...... ks
  3.  D. Bujnovská, E. Krížiková: A-S A S-A SLOVNÍK ODBORNÝCH NÁZVOV  
     Z OBLASTI SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA 9,90 € ...... ks
  4.  D. Magulová: A-S A S-A SLOVNÍK VÝPOČTOVEJ TECHNIKY 17,30 € ...... ks
  5.  J. Magula: A-S A S-A OBCHODNÝ SLOVNÍK 21,60 € ...... ks
  6.  J. Magula: A-S A S-A EKONOMICKÝ SLOVNÍK 22,60 € ...... ks
  7.  J. Magula: SLOVENSKO-ANGLICKÝ PRÁVNY SLOVNÍK 21,60 € ...... ks
  8.  J. Magula: ANGLICKO-SLOVENSKY PRÁVNY SLOVNÍK 21,60 € ...... ks
  9.  J. Magula: A-S A S-A SLOVNÍK VÝPOČTOVEJ TECHNIKY A MATEMATIKY 21,60 € ...... ks
10.  D. Brečková: ENGLISH FOR DESIGNERS, PROFESIONAL  
     COMMUNICATION BASICS 13,20 € ...... ks
11.  A. Freiwald: TECHNICKÉ RESLENIE I.  4,95 € ...... ks 
12.  A. Freiwald: TECHNICKÉ RESLENIE II. 4,95 € ...... ks 
13.  T. Kvašňovský: KRÁTKY LEXIKÓN ANGLICKÝCH SKRATIEK V MANAŽMENTE 3,95 € ...... ks 
14.  ABECEDNÝ GLOSÁR POJMOV Z OBLASTI INFORMATIZÁCIE (vrec. lexikón) 5,30 € ...... ks 
15.  M. Heinrichová: FRANCÚZSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-FRANCÚZSKY  
      SLOVNÍK PRE ŠKOLY A DENNÚ PRAX (V8)  4,95 € ...... ks
16.  M. Heinrichová: FRANCÚZSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-FRANCÚZSKY  
      SLOVNÍK PRE ŠKOLY A DENNÚ PRAX (V2) 4,30 € ...... ks
17.  E. Rusznák: ANGLICKÁ KONVERZÁCIA 3,50 € ...... ks
18.  H. Hogh, E. Rusznák: NEMECKÁ KONVERZÁCIA 3,50 € ...... ks
19.  A. Košťál: MALÁ NEMECKÁ FRAZEOLÓGIA 2,50 € ...... ks
20.  Dr. D. Herceg: MATEMATICKÉ VZORCE 5,50 € ...... ks
21. Jozef Majoroš, Renáta Majorošová: ZBROJNÝ PREUKAZ – Príprava  
      na skúšku odbornej spôsobilosti 17,40 € ...... ks
22.  O. Príbojský, M. Čižmár: ODBORNÁ PRÍPRAVA NA SKÚŠKY ODBORNEJ 
      SPÔSOBILOSTI PRE SBS 12,90 € ...... ks
23.  L. Tvorík: UČEBNICA PRE ŠOFÉROV A AUTOŠKOLY  12,00 € ...... ks
24.  L. Tvorík: TESTOVÉ OTÁZKY PRE AUTOŠKOLY 3,90 €	 ..... ks
25.  L. Tvorík: TESTY PRE AUTOŠKOLY - MOTOCYKLE A OSOBNÉ AUTÁ 5,30 € ...... ks
26.  L. Tvorík: TESTY PRE AUTOŠKOLY - NÁKLADNÉ AUTÁ A AUTOBUSY 4,90 €	 ...... ks
27.  TESTOVÉ KRIŽOVATKY DO VRECKA 2,60 € ...... ks
28.  VRECKOVÉ PREDPISY O CESTNEJ PREMÁVKE S FAREBNÝMI ZNAČKAMI 4,90 € ...... ks
29.  J. Köpl: PRVÁ POMOC (pre vodičov a autoškoly) 3,95 € ...... ks

Bližšie informácie o  publikáciách nájdete na našich internetových stránkach www.epos.sk, červeným sú zvýraznené novinky - aktuálne publikácie

www.epos.sk

